
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej Sojkówek – Ocięte

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sadowne

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582173

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kościuszki 3

1.4.2.) Miejscowość: Sadowne

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-140

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.7.) Numer telefonu: 256753461

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sadowne.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sadowne.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00039361

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00018405

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie,
remoncie, rozbudowie, modernizacji drogi (wraz z budową kanału technologicznego) o wartości co najmniej 1 000 000 zł
brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy robot zostały wykonane zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia: kierownik/kierownicy budowy posiadający
uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi (min. 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
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oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Po zmianie: 
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie,
remoncie, rozbudowie, modernizacji drogi o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każda oraz jednej roboty polegającej na
budowie kanału technologicznego o długości min. 0,9 km, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy robot zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;Zamawiający uzna
robotę polegającą na budowie, przebudowie, remoncie, rozbudowie, modernizacji drogi o wartości min. 1 000 000 zł brutto,
która obejmowała również budowę kanału technologicznego o długości min. 0,9 km.

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia: kierownik/kierownicy budowy posiadający
uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi (min. 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie,
remoncie, rozbudowie, modernizacji drogi (wraz z budową kanału technologicznego) o wartości co najmniej 1 000 000 zł
brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy robot zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi: osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w
zakresie objętym przetargiem.

Po zmianie: 
a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane polegające na
budowie, przebudowie, remoncie, rozbudowie, modernizacji drogi o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto każda oraz
jednej roboty polegającej na budowie kanału technologicznego o długości min. 0,9 km, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy robot zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty.
Zamawiający uzna robotę polegającą na budowie, przebudowie, remoncie, rozbudowie, modernizacji drogi o wartości min. 1
000 000 zł brutto, która obejmowała również budowę kanału technologicznego o długości min. 0,9 km.

b) wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi: osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w
zakresie objętym przetargiem.
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